
Az elmúlt hetek esőzéseit köve‑
tően a belvizek, pocsolyák meg‑
jelenésével rendkívüli mérték‑
ben elszaporodtak a szúnyogok. 
A védekezést már megkezdte a 
város: június végén a vízgyûjtő 
területek mentén gépkocsiról 
irtották a lárvákat, ezen a héten 
pedig a légi szúnyogirtás is meg‑
történik – ez egész Érdet érinti. 
Hogy hosszú távon mennyire lesz 
hatékony a városra koncentrált 
irtás, az Segesdi János alpolgár‑
mester szerint is kérdéses, hiszen 
– mint múlt szerdai sajtótájékoz‑
tatóján fogalmazott – a Duna mel‑
lett kialakult pangó vizek miatt 
nagy kiterjedésû területen, más 
településekkel összehangoltan 
kellene végezni ezt a munkát. 

– Ez sajnos nem megoldha‑
tó, a szúnyogok elszaporodása 
ugyanis országszerte problémát 
jelent, a szolgáltatóknak alig 
van szabad kapacitásuk, a tele‑
püléseknek sorba kell állniuk 
– fûzte hozzá az alpolgármester. 
Mint mondta, a szúnyogok gyé‑
rítésére, irtására használt szer 
nem veszélyezteti a kiskertek‑
ben termő növényeket, illetve a 
méheket sem.

Tavaly háromszor annyit 
költött a város szúnyogirtásra, 
mint az előző évben, idén pedig 
a 2009‑esnél is jóval nagyobb 
költségre számít a városvezetés 
– erre ugyanis nem előre kalku‑
lált összeget költenek, hanem 
a szúnyogmennyiség függvé‑
nyében rendelik meg az irtást. 

Segesdi János beszámolt arról 
is, hogy hamarosan hatály‑
ba léphet az új Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ). 

– Az előkészítést már három 
éve elkezdtük. Az egyeztetések, 
a szakmai munka befejeződött, 
egyetlen aktus hiányzik: mivel 
Érd megyei jogú város, az ille‑
tékes szaktárca vezetőjének alá 
kell írnia a dokumentumot. Ez 
várhatóan a héten megtörté‑
nik, és az anyagot a következő 
közgyûlés elé tudjuk terjeszte‑
ni. Így többéves munka után az 
érdiek és a szakma számára is 
elfogadható építési szabályzat 
léphet életbe – fûzte hozzá az 
alpolgármester.

– A városvezetés szerint a 
lakóparkok, ‑telepek bővülése 
Érd kertvárosi jellegét tekintve 
nem kívánatos. Ilyen értelem‑
ben módosul a Helyi Építési 
Szabályzat is. Igaz, ez a helyi 
lakóparképítő lobbi számára 
kedvezőtlen, és komoly erőfe‑
szítéseket tettek érdekeik érvé‑
nyesítéséért, ám a város veze‑
tése az itt élők igényeit tartja 
szem előtt, márpedig a lakosság 
számára a kertes családi házas 
beépítés a leginkább elfogad‑
ható. Ettől a későbbiekben sem 
kívánunk eltérni – hangsúlyozta 
Segesdi János. 

Az új szabályzat pontosan 
behatárolja a lakó‑ és a vegyes 
használatú övezeteket – ide tele‑
pülhetnek kereskedelmi, ipari 
egységek is. 

– Szeretnénk, ha a lakossá‑
got zavaró tevékenységek idővel 
kiszorulnának a lakóövezetből. 
Ehhez olyan területeket kellett 
kialakítani, ahová ezek a szol‑
gáltatások ki tudnak költözni, 
a szolgáltatásokat viszont úgy 
szeretnénk koncentrálni, hogy 
könnyen elérhetőek legye‑
nek, és ne generáljanak plusz 
gépjármûforgalmat a lakóöve‑
zetekben. Ezért szeretnénk, ha 
a kis üzletek, szolgáltatók a fő 
útvonalak mellé települnének, 
ahol könnyen megközelíthető‑
ek, és a kis utcákban nem növe‑
lik az autóforgalmat – mondta 
Segesdi János.

Az alpolgármester beje‑
lentette azt is: a városvezetés 
ismét a közgyûlés elé viszi a 
Sportcsarnokkal, illetve a mel‑
lette fekvő terület hasznosításá‑
val kapcsolatos előterjesztést. 

– A városvezetés három 
javaslatot nyújt be. Az egyik 
lehetőség: megvásároljuk a 
létesítményt, a másik: a bank 
megnyitja, a város üzemelte‑
ti, a harmadik: a Sportcsarnok 
hasznosítását összekapcsol‑
juk a mellette fekvő területé‑
vel – részletezte Segesdi János, 
hangsúlyozva: ezek variációja is 
elképzelhető.

– A közgyûlésben egyes kép‑
viselők keményen lobbiztak 
annak érdekében, hogy a sport‑
létesítmény melletti többhektá‑
ros területen többszáz lakásos 
lakópark épülhessen. Ezt a mos‑
tani előterjesztés sem tartalmaz‑
za. Szigorúan tartjuk magunkat 
ahhoz az elképzelésünkhöz, 
hogy a Sportcsarnok mellet‑
ti területet rekreációs, illetve 
sportcélra kell hasznosítani, és 
a két projektet, azaz a hathek‑
táros terület és a Sportcsarnok 
hasznosítását össze kell kap‑
csolni – jegyezte meg.

– Kiemelt célunk, hogy a 
lakosság mielőbb látogathassa a 

Sportcsarnokot. A létesítményt 
egyébként, meglehetős anya‑
gi ráfordítással, rövid idő alatt 
mûködőképessé lehetne tenni 
– tette hozzá Segesdi János. – 
Felmerült az a lehetőség is, hogy 
csak a sportcsarnok nyíljon meg, 
az uszodai rész nem (úgy tûnik, 
a tanuszoda jelenleg kielégíti 
az igényeket), a legfelsőbb osz‑
tályba lépett kézilabdásainknak 
ugyanis biztosítanunk kellene 
egy olyan helyet, ahol fogadni 
tudják a nagyszámú közönséget. 
A lényeg az, hogy a létesítményt 
mihamarabb át tudjuk adni, de 
olyan feltételek mellett, amit a 
város a jelen anyagi helyzetben 
vállalni tud – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

– Talán most az ellenzéki kép‑
viselők is megértik: az érdiek és 
a sportolók is szeretnék igénybe 
venni a létesítményt, a mellette 
parlagon heverő területet pedig 
úgy lehetne a legjobban hasz‑
nosítani, ha az a nagyközönség 
érdekeit szolgálná. Régóta húzó‑
dik ez az ügy, az érdiek többsé‑
ge pedig a mai napig nem érti, 
miért nem tudunk előrelépni. 
Most úgy tûnik, a bank is hajlik 
a megegyezés felé, ha pedig a 
Sportcsarnok melletti területtel 
összekapcsolva tudnánk üze‑
meltetni a létesítményt, a közös‑
ség pénzéből jóval kevesebbet 
kellene költeni a mûködtetésre 
– jelentette ki Segesdi János, 
hozzátéve: a megye budai része 
(de még a Velencei‑tó környéke 
sem) nyújt olyan sport‑ és rek‑
reációs szolgáltatást, mint amit 
a városvezetés erre a területre 
elképzelt (vízi kalandpark, szál‑
loda, szabadtéri sportlehetősé‑
gek), így nemcsak a város és 
szûk környezete látogatná ezt 
a létesítményt, hanem sokkal 
szélesebb lenne az érdeklődés, 
ami a turizmus fellendülésével 
járna. 
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Fontos telefonszámok
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Tűzoltóság	 105
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Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal‑
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522‑313‑as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572‑0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462‑6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első csütörtökén 16–17 óráig a Polgárok
Házában (Érd, Alsó u. 3.) 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522‑
313‑as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e‑mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri 
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462‑2696 
Telefonon tör‑
ténô egyezte‑

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363‑8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér‑
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514‑9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627‑6151 
Telefonon tör‑
ténô egyezte‑

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578‑1180 
Telefonon tör‑
ténô egyezte‑

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572‑0467 
Alpolgármes‑
teri és képvi‑

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal‑
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914‑4037 
Telefonon tör‑
ténő egyezte‑

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462‑6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
csütörtökén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513‑2976 
Telefonon tör‑
ténô egyezte‑

tés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462‑1987 
Minden hónap 
utolsó csütör‑
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962‑6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571‑1063; 
372‑754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár‑
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852‑8412; 
377‑710 
Telefonon tör‑

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467‑9267 
Telefonon  
történő egyez‑

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476‑2931. 
Telefonon tör‑
ténő egyezte‑

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946‑4924. 
Telefonon tör‑
ténő egyezte‑
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy‑Zs. u. 206‑208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Földön és levegõben: 

szúnyogirtás 
A lárvairtás már lezajlott, ezen a héten megtörténik a 
légi szúnyogirtás is Érd területén – tudtuk meg a múlt 
szerdai sajtótájékoztatón. Segesdi János alpolgármes-
ter beszámolt arról, hogy várhatóan a közgyûlés elé 
kerülhet az új Helyi Építési Szabályzat. A képviselõ-
testület tárgyalja majd a Sportcsarnok ügyét is – a 
városvezetés három javaslatot nyújt be a létesítmény 
hasznosításával kapcsolatban.

Lakóparkok helyett a családi házas beépítést helyezi elõtérbe a városvezetés
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Pályázati kiírás

Érdi Építészeti Nívódíj 
Az	 Érd	 Város	 Önkormányzata	 által	 adományozható	 díjakról	 és	 kitüntetésekről	
szóló	16/1999	(VII.	19.)	ÖK.	 rendelet	13.	§-a	alapján	Érdi	Építészeti	Nívódíj	ado-
mányozható.	A	díj	azokat	a	tervezőket	illeti	meg,	akik	városépítészeti	alkotásukkal	
közreműködtek	az	épített	környezet	alakításában,	hozzájárultak	a	városban	léte-
sült	 városépítészeti	 és	 esztétikai,	 építészeti	 szempontból	 meghatározó	 épületek,	
létesítmények	színvonalának	emeléséhez.	

Az	 Érdi	 Építészeti	 Nívódíj	 pályázati	 eljárás	 útján	 adományozható.	 A	pályázat	
kiírásáról	Érd	Megyei	Jogú	Város	Közgyűlése	idén	a	145/2010.	(V.	20.)	KGY.	hatá-
rozattal	döntött.	

A	pályaművek	benyújtási	határideje:	2010. július 31.
A	 pályázati	 kiírás	 és	 nevezési	 lap	 beszerezhető	 Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	

Polgármesteri	Hivatal	Főépítészi	Irodájában	(Érd	2030	Budai	út	10.	127.	sz.	iroda),	
vagy	megtalálható	az	interneten	a	http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok	
alatt.	

További	 felvilágosítást	ad	Fehérné	Tölgyesi	 Ildikó,	 illetve	Korsós	Mónika	a	06-
23/522-396	telefonszámon.

Felhívás	 Adománygyűjtés árvízkárosultaknak
A	Magyar	Vöröskereszt	Pest	Megyei	Szervezetének	Budaörs-Érd-Százhalombatta	Területi	Szervezete	

nagyszabású	lakossági	adománygyűjtést	szervez	az	árvízkárosult,	bajba	jutott	embertársaink		
gyors	és	hatékony	megsegítésére.	KIZÁRÓLAG:	vízre,	tartós	élelmiszerre,	valamint	tisztító-	

és	fertőtlenítő	szerekre	van	most	a	legnagyobb	szükség
Az	árvízkárosultak	megsegítésére	pénzadományt	is	fogad	szervezetünk,		

amely	felajánlásokat	az	alábbi	számlaszámra	utalhatják:	

K&H Bank 10405004-00026547-00000000

illetve	továbbra	is	élnek	segélyvonalaink:	1749	(minden	hálózatból	hívható),		
és	1752	(30-as	és	vezetékes	hálózatból	hívható)

Adományaikat	–	előzetes,	telefonon	történő	egyeztetés	alapján	
FOLYAMATOSAN	FOGADJA	A	MAGYAR	VÖRÖSKERESZT,

MINDEN	HÉTKÖZNAP:	15–18	ÓRA	KÖZÖTT	az	Érd,	Alsó	utca	8.	szám	alatti	irodájában.
Soós	Kinga	Karola,	területi	vezető	telefonszáma:	06-70/933-8634

Janzsó	Mónika,	kapcsolattartó	koordinátor	telefonszáma:	06-30/594-3996	

ADOMÁNYAIKAT	ÉS	FELAJÁNLÁSAIKAT	ELÕRE	IS	KÖSZÖNJÜK!


